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In en rond de Eredienst
U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief.
Voor de crèche: zie het artikeltje in deze Kerkbrief!

10 juli
1e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
dhr. Bram Oudenampsen, Rijnsburg
e
Bestemming 1 collecte:
Open Doors
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6 (laatste voor vakantie!)
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
17 juli
2e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. Liesbeth Oort
e
Bestemming 1 collecte:
MAF
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
24 juli
3e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. Meindert Burema, Leidschendam
e
Bestemming 1 collecte:
Project diaconie: Children Left Behind
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
31 juli
4e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
nog niet bekend
e
Bestemming 1 collecte:
Diaconale vakantieweken
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
7 augustus
5e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. Iman Padmos, Katwijk
e
Bestemming 1 collecte:
3xM
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
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14 augustus
6e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. Hendrik Betting, Sassenheim
e
Bestemming 1 collecte:
Kerk in Actie - Zending
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
21 augustus
7e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen
e
Bestemming 1 collecte:
Diaconie Teylingen: St. Waterpas
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
8e Zondag van de Zomer
ds. Annelies Moolenaar, Lisse
Heilig Avondmaal
e
Bestemming 1 collecte:
Red een kind
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

28 augustus
10.00 uur:

9e Zondag van de Zomer, Startzondag
ds. Barend Weegink, Katwijk
bevestiging en afscheid ambtsdragers
e
Bestemming 1 collecte:
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

4 september
10.00 uur:

11 september
10e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
nog niet bekend
e
Bestemming 1 collecte:
De Sociale Kruidenier
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
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Redactioneel


Johan Winkel, redactie Kerkbrief

Het is tijd voor de laatste editie van de Kerkbrief voor de zomervakantie.
Voordat ook de redactie met zomerreces gaat, hoop ik natuurlijk op een
dubbeldik nummer. Maar het leek een beetje alsof vele gemeenteleden al
met vakantie waren. De binnengekomen copy was helaas een beetje ‘mager’
te noemen (al kunnen daar natuurlijk hele goede redenen voor zijn).
Mijn vakantie is helaas al voorbij op het moment dat ik deze Kerkbrief in
elkaar probeer te draaien. Tijdens deze klus dwalen mijn gedachten zo nu
en dan nog even af. Bijvoorbeeld naar dat prachtige museum in Hamburg
(die Kunsthalle), waar je rustig een dag in kunt ronddwalen. Met kunst uit
alle eeuwen en voor elke leeftijd. Of ze dwalen af naar de enthousiaste
Australische (!) gids die ons hartstochtelijk gedurende drie uur op de fiets en
door de regen door Hamburg rondleidde.
Maar ook naar de rust van het noorden van Jutland in Denemarken. Op 50
meter van ons vakantiehuisje kwamen wij via een smal bospaadje bij een
bankje. Dat bankje gaf een prachtig uitzicht over lieflijke heuvels in vele
verschillende groene kleuren en met een blik in de verte op het kabbelende
water van het Deense fjord en daarboven snel wisselende wolkenluchten. En
of dat nog niet genoeg was voor een schitterend meditatief spektakel werden
we vergezeld van een symfonie van vogelgekwetter. Elke avond gingen we
na het eten even terug naar ‘ons’ bankje, met een kopje hete thee. Gewoon
even genieten van dat prachtige uitzicht en de stilte van de natuur (afgezien
van die vogels dan).
En natuurlijk gaan mijn gedachten ook naar ons laatste adres vlak onder
Bremen: een bed and breakfast in watermolen die al in de dertiende eeuw in
de annalen wordt genoemd en in de achttiende eeuw geheel is gerestaureerd.
Een watermolen die nu opnieuw weer draait en stroom levert, zowel voor
elektriciteit als voor het malen van het graan. Een gepassioneerde
gastvrouw/molenares, die je alles over die molen (en vele andere molens)
kan vertellen. En een even gepassioneerde gastheer, die een door brand
verwoest planetarium uit 1926 (afkomstig uit Den Haag) volledig
gerestaureerd heeft.
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Eigenlijk had ik helemaal niet het idee om u te vertellen over mijn vakantie.
Ik weet ook niet of het op zijn plek is in deze Kerkbrief (al zijn verhalen over
de stilte van de natuur en over de passies van mensen al snel op zijn plaats).
Ik hoop dat ik in ieder geval deze Kerkbrief een beetje naar uw tevredenheid
heb kunnen vullen met mijn vakantie-ervaringen.
En dan hoopt de redactie van de Kerkbrief natuurlijk dat u vanaf eind
augustus zelf uw stukjes weer in grote getalen aanlevert. Want eigenlijk ben
ik helemaal geen schrijver! De deadline voor het aanleveren van uw stukjes
is 26 augustus. U heeft daar dus nog alle tijd voor!
De redactie van de Kerkbrief wens u een hele fijne vakantieperiode. Of die
nu plaatsvindt op uw balkon of achtertuin, op een lui Mediterraan strand of
in de meditatieve stilte van Noord-Jutland.
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Vanuit het CvK
 Peter Boers, voorzitter

Kerkbalans 2022
Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. De actie, welke in januari werd gehouden, kan zondermeer weer
als geslaagd worden beschouwd.
In de begroting 2022 zijn we uitgegaan van € 73.875,00 aan kerkelijke
bijdrage. In onderstaande tabel treft u de opbrengsten van de afgelopen jaren
aan, alsmede het bedrag welke inmiddels voor 2022 is toegezegd. De laatste
keer kon ik u melden dat er 331 toezeggingen waren gedaan, inmiddels is
dat aantal opgelopen naar 355 toezeggingen.
Het bedrag aan toezeggingen is hiermee ook weer iets verder opgelopen en
met een bedrag van € 76.232,50 blijven we weliswaar achter bij 2021, maar
nog altijd ruim boven begroting. Qua ontvangsten loopt het met een t/m 27
mei jl. ontvangen bedrag van € 43.660,56 ook voorspoedig. Dank aan allen
voor de toezeggingen en de inmiddels gedane betalingen!

Bericht van de crèche


Krista Vliegenthart, scriba

Op dit moment is er geen crèche meer voor de kinderen
van 0-4 jaar op zondag, omdat er al langere tijd geen
kinderen worden aangemeld. Wilt u graag uw kind(eren) naar de crèche
brengen? Neem dan even contact op met Dorien de Jong via
dorine@kleinekerk.nl.
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Van de Diaconie


Joke Haasnoot, voorzitter

Op 22 mei heeft de familie Dalm een presentatie gehouden
over The Children Left Behind. Ze hebben een mooi project in Kenia.
Daarna is er in de Verdieping tijdens het koffie drinken een verkoop van
lekkers geweest. De kinderen van de kindernevendienst hebben tijdens hun
dienst cupcakes versiert. Wat zagen die er mooi uit! Fijn dat er zoveel
mensen een taartje/cupcakes/koek/chocolade hebben gekocht. En natuurlijk,
dat er zoveel mensen van allerlei lekkers gemaakt hebben. Allemaal
bedankt. Er is een mooi bedrag van 225 euro mee opgehaald.

Het jaar gaat snel voorbij, daarom zijn we weer aan het nadenken wat ons
binnenlands project voor 2023 gaat worden. Bent u betrokken bij een
project, of weet u een binnenlands project? Vertel het ons, via
diaconie@kleinekerk.nl of benader één van de diakenen. Dan kunnen we
een keuze maken!
We hebben in de loop van de jaren al veel binnenlandse projecten
ondersteund. Zoals de Grandisoos, Exodus, de Zevensprong, de Sociale
Kruidenier, stichting Ambulance Wens, en nog een aantal andere. Maar er
zijn nog veel projecten die ondersteuning kunnen gebruiken.
Het is bijna zomer vakantie, namens de diakenen willen we u nog een
gedicht meegeven:
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VAKANTIE IS ...
tijd hebben,
de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme
van werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn.
Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen.
Neem je tijd om te rusten en uit te slapen,
om op verhaal te komen bij jezelf en bij elkaar,
om te genieten van de zon en van ’t getrommel van de regen op het dak,
van het uitgesteld bezoek en van de toevallige ontmoeting onderweg…
Neem je tijd voor die klus die je al lang had willen doen
en om nadien blij te zijn dat het er eindelijk van gekomen is.
Neem je tijd voor elkaar, voor je liefsten, je bekenden
en voor de vreemde voorbijganger
en geniet van de babbel en van het ontmoeten…
Neem je tijd om er eens uit te trekken
Het doet er niet toe waarheen of hoe ver,
Als je onderweg maar kan thuiskomen bij vrienden en bekenden,
en vooral bij jezelf.
Neem je tijd om niets te doen, maar om gewoon te zijn.
Geniet ervan.
En weet: ook in vakantie is Hij aan het gebeuren,
Hij die heet: Ik ben er voor u.
Met hartelijke groet van Diana, Erik, Jaap, Petra en Joke

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kopje Koffie?
elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Collecteopbrengsten 1e kwartaal 2022


Arend Tibben

januari
Jong Protestant
Children Left Behind

€
€

51,-49,50

€
€
€
€
€
€

225,25
75,20
60,11
47,40
76,80
186,20

€
€
€
€
€

327,10
191,40
93,15
90,10
71,45

februari
Kerk
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Kerk in Actie - Noodhulp
YMCA Rijswijk
Dorcas
Oekraïne (avondmaal)

maart
Kerk
Kerk in Actie - Zendingsweek
Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Waterpas

Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk. Donaties welke op
een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Wie preekt er zondag?
Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl
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Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

zo 10 jul
ma 11 jul
di 12 jul
wo 13 jul
do 14 jul
vr 15 jul
za 16 jul
zo 17 jul
ma 18 jul
di 19 jul
wo 20 jul
do 21 jul
vr 22 jul
za 23 jul
zo 24 jul
ma 25 jul
di 26 jul
wo 27 jul
do 28 jul
vr 29 jul
za 30 jul
zo 31 jul
ma 1 aug
di 2 aug
wo 3 aug
do 4 aug
vr 5 aug
za 6 aug
zo 7 aug
ma 8 aug

1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 15
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Psalm 70
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Koningen 7:1-12
1 Koningen 7:13-26
1 Koningen 7:27-39
1 Koningen 7:40-51
1 Koningen 8:1-11

Rechtvaardig en krachtige koning
Oud zeer
Onschuldig verzoek?
Hier zal ik sterven
Fatale eed
Menselijke wijsheid
Goddelijke wijsheid
De volmaakte levensweg
12 stammen, 12 maanden
Overvloed
Handel in natura
Het huis van de HEER
7 jaar voor de tempel
Op U richt ik mijn ogen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Kom spoedig!
Wat verdient de schoonheidsprijs?
Hypocrisie
Wat de Geest je ingeeft
Waar is jouw schat?
Zorgen en zorg
Onverwachts, maar niet onverwacht
Vrede op aarde?
13 jaar voor het paleis
Ontzagwekkend vakmanschap
Alles met zorg bekleed
Voltooiing
Inwijding
10

di 9 aug
wo 10 aug
do 11 aug
vr 12 aug
za 13 aug
zo 14 aug
ma 15 aug
di 16 aug
wo 17 aug
do 18 aug
vr 19 aug
za 20 aug
zo 21 aug
ma 22 aug
di 23 aug
wo 24 aug
do 25 aug
vr 26 aug
za 27 aug
zo 28 aug
ma 29 aug
di 30 aug
wo 31 aug
do 1 sep
vr 2 sep
za 3 sep
zo 4 sep
ma 5 sep
di 6 sep
wo 7 sep
do 8 sep
vr 9 sep
za 10 sep

1 Koningen 8:12-21
1 Koningen 8:22-32
1 Koningen 8:33-43
1 Koningen 8:44-53
1 Koningen 8:54-66
1 Koningen 9:1-9
1 Koningen 9:10-28
1 Koningen 10:1-9
1 Koningen 10:10-20
1 Koningen 10:21-29
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
Psalm 112
1 Koningen 11:1-13
1 Koningen 11:14-25
1 Koningen 11:26-43
1 Koningen 12:1-19
1 Koningen 12:20-32
1 Koningen 12:33–13:10
1 Koningen 13:11-22
1 Koningen 13:23-34
1 Koningen 14:1-20
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
Lucas 14:25-35
Psalm 143
1 Koningen 14:21-31
1 Koningen 15:1-8
1 Koningen 15:9-24
1 Koningen 15:25–16:7
1 Koningen 16:8-22

Gods woorden uitgekomen
Salomo's gebed
Verhoor zelfs de vreemdeling
Bidden richting Jeruzalem
Omvangrijk vredeoffer
Niets zal God ontgaan
Een gegeven paard...
Indrukwekkend bezoek
Uitwisseling van rijkdom
Het is goud dat daar blinkt
Eerst de balk in je eigen oog
Klein begin
Wie gered worden
Drie dagen
De mens met ontzag voor God
Salomo's harem
Tegenstanders
Verscheuring in gang gezet
Jeugdige overmoed
Snel in de fout
Een naamloze man van God
Misleid door een collega
Ach mijn broeder...
Niets is verborgen voor God
Uitnodigen
Sorry-cultuur
Kun jij Jezus volgen?
Als alles duister is...
Brons in plaats van goud
Niet als David
Net als David
Geen waardige koningen
Chaos
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Petrus in het land
 Website Petrus

Voor tv-programma ‘Petrus in het land’ (KRO-NCRV) werden inmiddels
tientallen vertrouwde én verrassende liederen uit het Liedboek van een
nieuw muzikaal jasje voorzien. Op veler verzoek zijn de meest geliefde
liederen nu gebundeld op een cd.
Bestel de gratis cd met de mooiste liederen uit ‘Petrus in het land’. Van ‘Ga
met God’ tot ‘U zij de glorie’. Petrus brengt voor het eerst een cd uit met de
meest geliefde liederen binnen de Protestante Kerk. Vraag de cd met de
zestien liederen nu gratis aan via: https://petrus.protestantsekerk.nl/bestelde-pihl-cd/
De volgende liederen zijn op de cd te beluisteren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Abba, Vader, U alleen
Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
’k Stel mijn vertrouwen
De steppe zal bloeien
Aan U behoort, o Heer der heren
Tienduizend redenen
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Wat de toekomst brengen moge
U zij de glorie, opgestane Heer
De zon daalt in de zee
Licht in onze ogen
De wijze woorden en het groot vertoon
God zij nabij (Psalm 20)
Zal er ooit een dag van vrede
Onze Vader verborgen
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Gedicht voor de boeren
 Website Protestantsekerk.nl

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in
Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen.
God van de schepping,
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder
van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen
over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we
spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken
te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te
wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen
Ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland
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Boekentips
 redactie

Kinga Bán, een leven
Johan Bakker
ISBN 9789033802812
Prijs € 24,99
Kinga Bán (1981-2019) was een geboren zangeres. Zingen
was voor haar net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Ze
zong haar liedjes over geloof, hoop en onvoorwaardelijke liefde totdat het
niet meer ging. Na een lange periode van ziekte overleed Kinga op 37-jarige
leeftijd. Het NOS Journaal meldde: 'Christelijk Nederland rouwt om Kinga
Bán, ze betoverde tot het einde.' Muziekjournalist en schrijver Johan Bakker
sprak met familieleden, medemuzikanten, vrienden en buren die Kinga's
portret allemaal op hun eigen manier inkleuren. Al die lichte, luchtige,
vrolijke en ontroerende verhalen vormen samen een bonte biografie. Wie
meer wil weten over de nog onbekende en onderbelichte kanten van Kinga
Bán moet dit boek zeker gaan lezen!

Dialoog, dans en duel
Kees van Ekris
ISBN 9789043537872
Prijs € 24,99
In zijn boek Dialoog, dans en duel beschrijft Kees van
Ekris hoe je de boodschap van de Bijbel kunt vertalen naar
de concrete werkelijkheid van mensen in deze tijd. Steeds meer kerkgangers
raken verveeld in de kerk. De preken dringen nauwelijks tot hoorders door.
Dit roept de vraag op wat er mis gaat. Kees van Ekris neemt de lezer mee op
een inspirerende reis naar de negen dimensies van predikantschap. Hoe kun
je theologisch, contextueel en communicatief zo preken dat je verbinding
legt tussen de wereld van de Bijbel en de ervaringen van de hedendaagse
hoorder? Dit boek is niet alleen bedoeld voor predikanten, maar ook voor
mensen die hun geloof willen delen met tijdgenoten.
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Verhuizingen
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar
een andere gemeente.
Verhuisd binnen Voorhout:
 Dhr. T.M. Hartvelt
 Mevr. M. Zwanenburg
Vertrokken:
 Mevr. M.H. van Muijen-Fontein
 Mevr. S. de Haan
 Dhr. W. van den Berg

---------------------------------------------------Schuldhulpmaatje Teylingen
zoekt extra versterking !!!
 Eelco de Jong, voorzitter Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje Teylingen
 … Helpt mensen vóór, tijdens en na schuldsituaties
Om dit nog beter te kunnen, hebben we jou nodig!!
Je begeleidt maatjes, koppelt hulpvragen aan hen en bent in contact met
verwijzers.
Iets voor jou? Mail dan nu: coördinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl
Samen lukt’t …
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Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet van
de gemeente:
22 mei:
 ds. Stam uit Katwijk
29 mei:
 mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg
 mevr. M.P. Visser-van der Vegt
 mevr. M.T.E. Confurius-Jekel
5 juni:
 mevr. J. Goldschmeding-Middeldorp
 mevr. I.F. Maclean
12 juni:
 dhr. W. Ouwehand
 dhr. C den Heijer
 bruidspaar Procee-Kapinga
19 juni:
 mevr. A. Jongbloed-Meijer
 mevr. C. Dekker-Vooijs
 mevr. Theodora Zitman
26 juni:
 mevr. H.L. de Leeuw-van Tuijl

Elkaar inspireren
Weten wat er speelt in je omgeving

De Kerkbrief houdt je op de hoogte!
Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout
Kerkdiensten

Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te volgen ons YouTube kanaal, zie
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube

Kerkelijk Bureau

Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168

Ledenadministratie

Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl

Crisispastoraat

ds. I. Padmos, dominee@kleinekerk.nl, tel: 06 - 37431510

Kerkenraad

voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl

Scriba

Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055

Pastorale Raad

voorzitter: Ineke Tibben, pastoraleraad@kleinekerk.nl, tel. 212462

Diaconale Raad

voorzitter: Joke Haasnoot, Wilgenhorst 12, diaconaleraad@kleinekerk.nl, tel. 230080

C v Kerkrentmeesters

voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad

contactpersoon: vacant

Kinderkerk

contactpersoon: vacant

Crèche

in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl

Kerksleutelbeheer

Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686

Prot. Vrouwen Dienst

voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu

Bank

Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83

Begraafplaats

contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl,
tel. 06 - 21433209

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392
Bloemendienst

contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roelencarla@gmail.com, tel. 216525

Kerkbrief redactie

kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de
Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)

Kerkbrief drukwerk

Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809

Kerkbrief verspreiding

College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl

www.kleinekerk.nl

kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl

Geloofsbrief

suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl

Zondagsbrief kopij

voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: ‘Zondagsbrief ‘ naar zondagsbrief@kleinekerk.nl

Colofon
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt
verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.
Nr
06
08

Inleveren
26-08-2022
04-11-2022

Verschijnt
07-09-2022
16-11-2022

Nr
07
09

Inleveren
30-09-2022
09-12-2022

Verschijnt
12-10-2022
21-12-2022

Kerst

Je kunt niet dieper vallen

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.
Eens komen alle paden
van lot en schuld en dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
Door God zij wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
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